"ိင
ု ်ငံသား"ှင့် "ိင
ု ်ငံေရးအခွင်အ
့ ေရး လျစ်လျ567ခံရသည်ကို ေဖာ်ြပထားသည့် “ပစ်ပယ်ြခင်း"ှင့် ြငင်းဆို ြခင်း။
၂၀၂၀ ေရDးေကာက်ပဲွမတိင
ု ်မီ အခင်းအကျင်းတွင် "ိင
ု ်ငံသားအခွင်အ
့ ေရး ယုတ်ေလျာ့ေစမ7” စာတမ်းငယ်ကို NDBurma မှြပRစု ထုတ်ြပန်လိုက်သည်။
သတင်းထုတ်ြပန်ချက်

၂၀၂၀ ြပည့်"ှစ် "ိုဝင်ဘာလ ၄ ရက်။
၂၀၂၀ ြပည့်"ှစ် "ိုဝင်ဘာလ ၈ ရက်ေနXတွင် ကျင်းပြပRလုပ်မည့် အေထွေထွေရDးကာက်ပွဲ"ှင့်ပတ်သက်Yပီး
ဂုဏ်သိက\ာရှိမ"
7 ှင့် ပွင့်လင်းြမင်သာမ7တိုXအေပ] လူ_အခွင့်အေရးမှတ်တမ်းကွန်ရက် (ြမန်မာ"ိုင်ငံ) (ND-Burma)
မှ စိးု ရိမ်ပါသည်။ ၂၀၂၀ ြပည့်"ှစ် cသဂုတ်လ ၂၅ ရက်မှ ေအာက်တိုဘာလ ၂၅ ရက်ေနXအထိ သတင်း အချက်
အလက်များအေပ] သံုးသပ်ထားသည့် “ပစ်ပယ်ြခင်း"ှင့် ြငင်းဆိုြခင်း။ ၂၀၂၀ ေရDးေကာက် ပွဲ မတိုင်မီ

အခင်းအကျင်းတွင်

"ိင
ု ်ငံသားအခွင်အ
့ ေရး

ယုတ်ေလျာ့ေစမ7”

စာတန်း၌

ေရDးေကာက်ပွဲ

မတိုင်မီ

အခင်းအကျင်းတွင် ခွဲြခားမ7များ"ှင့် အခွင့်အေရးချိRးေဖာက်မ7များရှိသည်ကို ြပသေနသည်။
မိမိတိုXေတွfရှိချက်အရ

ေရDးေကာက်ပွဲမတိုင်မီအေြခအေနတွင်

တိုင်းရင်းသားပါတီများ"ှင့်

ဖယ်ကျဥ်ြခင်းခံေနရသည့်

တိုင်းြပည်၏

အုပ်စုများအေပ]

အဓိကအင်အားစုများသည်

ပစ်မှတ်ထားခွဲြခား

ချိRးေဖာက်

မ7များရှိေနသည်။ မဲဆွယ်ပွဲကာလတွင် ကိဗ
ု စ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါ"ှင့် တိုက်ပွဲများေcကာင့် ထိခိုက်၊ သက်
ေရာက်မ7များ ရှိေနသည်။ ထိုXအြပင် စာတန်းတွင် တိုင်းရင်းသားပါတီများ"ှင့် ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများ၊
ေဒသခံြပည်သူများ၏ အေတွfအoကံRများကို အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ "ိုင်ငံသား"ှင့် "ိုင်ငံေရးအခွင့်အေရးဆိုင် ရာ
သေဘာတူစာချRပ် (ICCPR) "ှင့် စီးပွားေရး လူမ7ေရး"ှင့် ယဥ်ေကျးမ7အခွင့်အေရးများဆိုင်ရာ အြပည်
ြပည်ဆိုင်ရာ သေဘာတူစာချRပ် (ICESCR) တိုXြဖင့် ချိန်ထိုးသံုးသပ်ထားသည်။
ICCPR "ှင့် ICESCR တိုXတွင် မဲေပးပိင
ု ်ခွင့်ကို ြပဌာန်းထားေသာ်လည်း အစိုးရ"ှင့် အစိုးရမဟုတ်သည့်
အင်အားစုများေcကာင့် မဲဆ"xရှင်များ ကျယ်ကျယ်ြပန်Xြပန်X မဲေပးခွင့် မရသည့်အေြခအေနကို ၂၀၂၀ ြပည့်"ှစ်
စက်တင်ဘာလ

၈ရက်မှ

စတင်သည့်

ေရDးေကာက်ပွဲ

မဲဆွယ်ကာလမှာတင်

oကံRေနရသည်။

ေရDးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်(UEC) က ရခိုင်ြပည်နယ်တွင် အများဆံုးပါဝင်သည့် ေကျးရDာအုပ်စု ၅၈၁ အုပ်စု
(YမိRfနယ် ၅၆ YမိRfနယ်)ရှိ မဲဆ"xနယ်များတွင် ေရDးေကာက်ပွဲမကျင်းပ"ိုင်ဟုဆိုကာ ပယ်ဖျက်ခဲ့သည့် အတွက်
ြပည်သူ တသန်းေကျာ်မှာ မဲေပးခွင့် မရေတာ့ပဲ အ{ကီးအကျယ် ဂယက်6ိုက်ခတ်ခဲ့သည်။ ထိုဆံုး ြဖတ်ချက်မှာ
ICCPR တွင် ြပဌာန်းထားသည့် အပိဒ
ု ် ၂၅ ပါ မဲေပးခွင့်အပါအဝင် "ိုင်ငံသားအခွင့်အေရး"ှင့် "ိုင်ငံေရးအရ
ပူးေပါင်းပါဝင်မ7ကို အစီအစဥ်ရှိရှိြဖင့် လျစ်လျ567ြခင်းပင်ြဖစ်သည်။
တြခားဥပမာများြဖစ်သည့်

အမျိRးသမီးကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများ

oကံRေတွfရသည့်

ကန်Xသတ်မ7များ"ှင့်

ေရDးေကာက်ပွဲဝင်ေရာက်ယှဥ်YပိRင်မည့် မွတ်ဆလင်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများအေပ] အကျိRးအေcကာင်း မရှဘ
ိ ဲ
ကန်Xသတ်တားဆီးမ7များကိုလည်း

ND-Burma

၏

စာတန်းငယ်တွင်

ေဖာ်ြပထားသည်။

လွတ်လပ်

စွာထုတ်ေဖာ်မ7အေပ] ထိန်းချRပ်မ7"ှင့် ေရDးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်၏ စိစစ်ြဖတ်ေတာက်မ7များကလည်း ေရDး
ေကာက်ပွဲဝင်မည့် ပါတီများအေပ] သိသိသာသာ သက်ေရာက်ေစသည့် အစိုးရ"ှင့် ေရDးေကာက်ပွဲေကာ်မ ရှင်၏
လုပ်ရပ်ြဖစ်ေနသည်။
"ိုင်ငံတကာအဖွဲfအစည်းများသည်လည်း

မမ|တသည့်

ေဝါဟာရများြဖင့်

တိုင်းရင်းသား

ကိုယ်စားလှယ်

ေလာင်းများအေပ] ခွဲြခားမ7ကို မဲေပးြခင်းပ6ိုဂရမ် (mVoter 2020 app) တွင် ေဖာ်ြပ၍ ေရDးေကာက်ပွဲ၏
ဂုဏ်သက\ာရှိမ7ကို Yခိမ်းေြခာက်ေနသည်။
တိုင်းြပည်အတွင်းရှိ

အထူးသြဖင့်

မဲဆွယ်ကာလအတွင်း

မမ|တသည့်

"ိုင်ငံေရးအခင်းအကျင်းသာ

ရှိေနသည့်အတွက် တိုင်းြပည်ရှိ အထိခိုက်အလွယ်ဆံုး လူထု၏ေရှfေရးအတွက် ND-Burma အဖွဲfဝင်များ
အေနြဖင့် ရတက်မေအးြဖစ်ရပါသည်။ ေရDးေကာက်ပွဲအ"ိုင်ရပါတီအေနြဖင့် ြမန်မာြပည်သူလူထုတရပ် လံုး၏
အသံကို န…းစွင့်ရန် ေတာင်းဆိုပါသည်။ ြပည်သူလူထု၏ Yငိမ်းချမ်းေရး"ှင့် ဒီမက
ုိ ေရစီေရးအတွက် အစဥ်တစိုက်
ေတာင်းဆိုေနမ7များကို

န…းစွင့်Yပီး

၄င်းတိုX၏

စိးု ရိမ်မ7များ"ှင့်

ကိုက်ညီသည့်

ြပည်သူလူထု

အကာအကွယ်ေပးမည့် မူဝါဒများ ချမှတ်ကာ လက်ေတွfကျင့်သံုးမ7များ ကျိန်းေသ ြပRလုပ်ရမည် ြဖစ်သည်။
ဆက်သွယ်ရန်
ဦးေအာင်ေဇာ်ဦး၊ လူ_အခွင့်အေရး ကာကွယ်ြမင့်တင်သူများအဖွဲf (HRDP)
ဖုန်း - +၉၅ ၉၄၂ ၁၀၃ ၉၄၉၃

လိုည်းပိ;ု ေစ -တအာင်းေကျာင်းသား"ှင့်လူငယ်အဖွဲf

အား

ဖုန်း - +၉၅ ၉၂၆ ၄၁၆ ၂၂၂၉

ND-Burma အေcကာင်း

ND-Burma ၏ အဖွဲfဝင် ၁၃ ဖွဲfသည် တိုင်းရင်းသားများ၊ အမျိRးသမီးများ"ှင့် လိင်စိတ်ကွဲြပားသူများအား
ကိုယ်စားြပRသည်။ နစ်န…ခဲ့သူများ၏ တရားမ|တမ7 ရရှိေရးအတွက် လူ_အခွင့်အေရးချိRးေဖာက်မ7များကို ၂၀၀၄
ခု"ှစ်မှစYပီး မှတ်တမ်းတင်ေနသည့် အဖွဲfအစည်းြဖစ်သည်။ ND-Burma တွင် ေအာက်ပါ အဖွဲfဝင် ၉ ဖွဲf"ှင့်
ဆက်စပ်အဖွဲfအစည်း ၄ ဖွဲfပါဝင်သည်။
အဖွဲfဝင်အဖွဲfအစည်းများ

၁။ ရခိုင်ြပည်လံုးဆိုင်ရာေကျာင်းသား"ှင့် လူငယ်များအစည်းအ6ံုး (AASYC)
၂။ "ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားများ ကူညီေစာင့်ေရှာက်ေရးအဖွဲf (AAPP)
၃။ လူ_အခွင့်အေရး ကာကွယ် ြမ•င့်တင်သမ
ူ ျားအဖွဲf (HRDP)
၄။ အန…ဂတ်အလင်းတန်းဆံုမှတ် (FLC)
၅။ မွန်ြပည်လူ_အခွင့်အေရးအဖွဲf (HURFOM)
၆။ ကချင်အမျိRးသမီးအစည်းအ6ံုး (ထိုင်း"ိုင်ငံ) (KWAT)
၇။ တအာင်းအမျိRးသမီးအဖွဲfအစည်း (TWO)
၈။ တအာင်းေကျာင်းသား"ှင့် လူငယ်များအဖွဲf (TSYU)
၉။ ထားဝယ်အမျိRးသမီးသမဂ˜ (TWU)
ဆက်စပ်အဖွဲfအစည်းများ

၁။ ချင်းလူ_အခွင့်အေရးအဖွဲf (CHRO)
၂။ "ိုင်ငံေရးအကျဥ်းသားေဟာင်းများကွန်ရက် ပဲခူးအေရှfြခမ်း (FPPN-EB)
၃။ ပအို၀်းလူငယ်အဖွဲf (PYO)

၄။ ေရှfေြပးအသံအဖွဲf (PV)

